
КОНСПЕКТ  
по   ЛАТИНСКИ ЕЗИК (МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ) 

ЗА   СПЕЦИАЛНОСТ  

“ МЕДИЦИНА “ 

 
1. Азбука, произношение, ударение. 
2. Елементи на съвременната медицинска терминология. Граматически категории на 

съществителните и прилагателните имена. 
3. Основни характеристики на групите на съвременната медицинската терминология. 

a. анатомична и хистологична номенклатура 
b. многоаспектна клинична терминология 
c. фармакологична терминология 

4. Гръцки представки, суфикси и терминоелементи за образуване на сложни клинични 
термини. 

5. Латинските падежи и тяхната употреба. Практическа основа и падежни окончания. 
6. Първо склонение – съществителни имена. 
7. Гръцки дублети на съществителни имена по първо склонение. 
8. Второ склонение – съществителни от мъжки род. 
9. Второ склонение – съществителни от среден род. 
10. Гръцки дублети на съществителни имена по второ склонение. 
11. Прилагателни имена по първо и второ склонение.  
12. Трето консонантно склонение – названия на части на човешкото тяло, вътрешни 

органи, градивни елементи и системи в човешкия организъм. 
13. Трето вокално склонение. Суфикси по трето вокално склонение. 
14. Трето смесено склонение. Употреба на предлози със съществителни имена от трето 

склонение.  
15. Гръцки дублети на съществителни имена по трето склонение. 
16. Прилагателни имена по трето склонение. Суфикси при прилагателните имена. 
17. Гръцки дублети на прилагателните имена по трето склонение. 
18. Сегашно деятелно причастие. 
19. Степени за сравнение. Неправилни степени за сравнение. Непълни степени за 

сравнение. 
20. Четвърто склонение. Гръцки дублети на съществителни имена по четвърто 

склонение. 
21. Пето склонение. 
22. Гръцки терминоелементи за цветове и други качества. 
23. Латински представки. 
24. Гръцки представки. 
25. Лекарствени групи. 
26. Глагол. Спрежения. Речникова форма. Употребявани форми в рецептурата. 
27. Рецептура. Магистрална/Официална рецепта. 
28. Диагнози. 
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